
(οοΩίς 

ΤΗΐΪς ἴβ ἃ αἰρ!τα] σΟΡΥ ΟΥ̓ ἃ ΒΟΟΚ [Ππαὶ νγὰς ργθβθγνθα [ῸΓ 56 ΠΘγα ΙΟη5 Οη ΠΡΓΆΓΥ 5Ποῖνεα ΒΘΙογα ἰΐ να ΦΆΘ ΟΠν βοαπηθα Ὀγ ΘΌΟΡΊΕ 5 ρατί οἵ ἃ ργοΐθοι 
ἴο πιᾶκο [πὸ Ὑγου] Δ᾽ 5 ὈΟΟΚΚ ἀἰβοονογΆθ]8 ΟΠ] ΐπο. 
1 Πὰ5 βιιγνίνεα ΙοπΡ Ἐποιιρ ἴογ [ΠῸ σορυτίρηι ἴο Ἔἐχρίγε ἀπά [Π8 ΒΟΟΚ ἴο ἐπίθγ [Π8 ΡῈ]. ἀοπιαΐπ. Α ΡΕΒ]ὶς ἀοπιαΐπ ΒΟΟΚ 5 ὁπα {Παϊ ννα5 πενὲγ βιιδήθοι 

ἴο σορυγίρηϊ οὐ νυ Ποδ8 ΙΕΡᾺΪ Θορυγίρηΐ ἴθγπὶ Πὰ5 Ἐχρίγθά. ὙΥ πεῖ με ἃ ΒΟῸΚ ἰδ ἴῃ {πὸ ριιδ]ῖς ἀοπιαΐῃ ΠᾺΡ ΝΆΓΥ ΘΟΙΠΙΓΚ ἴο Θομπίγν. ΡΟ]. ἀοπιαίῃ ΒΟΟΚ5 
ἄγε οἱμγ βαΐθυναγα [0 {Π8 ραβδί, γθργεβαηιὶπρ ἃ νυ ΘΆ ΠῚ οἵ Πἰβίογυ, οὐταγα ἀπαὶ Κπονν]θάρα {Πα|8 οὔϊεη αἰ Γι το αἰβοονεγ, 

Μαχᾷς, ποία οης απα Οἵ ΠΟΥ ΠΙΑΓΡΊΠΑΠΪα ργοβθηΐ ἴῃ 1Πι6 ογ σ᾽ πα] νοαπη ΝΠ] ἀρρθὰν ἴπ [ηἷς ἢ] - ἃ τ πλΐπογ Οὗ (Πΐ5 ΒΟΟΚ᾽ 5 ΙΟΠΒ ἸοιγΠοΥ ΠῸπὶ [πὸ 
ῬᾺΒΙΪΣμοτ το ἃ ΠΡ ΓαΓΥ πα ἤΠΆΠΥ ἴο γοιι. 

ὕϑαρε συϊε!ῖπες 

Θόορ!δ ἴ5 ργουα ἴο ραγίπθγ νν ἢΠ ΠΡγαγί θα το αἰ Π|Ζα ρα δ] Ίο ἀοπιαΐπ ππαίθγία!5 ἀπε πιᾶκα {Πδ πὶ νν Ἰ4ΕἸῪ ἀοοδββίθιθ. ΡΌΒΙς ἀοπιαΐπ θΟΟΚ5 ΒΕΙῸπΡ ἴο {πὶ 
ῬΌΡΙΪς ἀπα ννῈ ἄγε πηθγεὶν {Πποὶγ οβίοα π5. ΝΈνθγίῃθ 655, [Π15 νοῦ ἰ5 Ἔχρεπβῖνε, 50 ἰπ ογάοθγ ἴο Κεορ ργον αἷπρ [Πΐ5 γοβοῦγοθ, ννα Πᾶνα ΤΏ ΚΘη βίερϑ ἴο 

Ῥγενθηΐ ἀδιιδα ΒΥ σοι ΠΙ ΓΟ] ραγίΘ δ, ἱποι πα ἴηρ ΡΙ δοίης Ἰδομπίοαὶ γοβιγοιοης οη δυτοπιαῖθα απογυ ἴῃς. 

νῈ 4150 δ5Κ [Πδΐ γοιι: 

Ἐ Μακὸ ποη- σομιμιθγοῖα! τσ Ὁ ΠιΘ ΠΙος ΝΥα ἀδδίβπεα Θοορβ ΒΌΟΚ ΒθΆγοη Γογ δὲ ὈῪ ἱπαϊνίἀιιαῖς, ἀπα ννα γεμθϑὶ {Πα Ὑοι! ἀἰ58 ἴΠ656 ΠΙΘΒ ΓῸγ 
ῬΘΙβΟΠα], ΠΟΠ- ΘΟΠΙΠΙΘΓΟΙΆΪ ρυΓρΟβ 65. 

-ὁἭἫ Κεβαίη Πόπι αἰ]οπιαϊοα φμογνίπρ Τὴ ποῖ 56 πα δυϊοπιαίθα ἡμθγ8 5 οἵ ἂην βογί ἰῸ ΘΟΟΡ θ᾽ 5 5υβίθπῃ: ΠῚ νου! ἅγα ΟΠ πο ΠΡ ΓΕΘ ΏΓΟΙ. ΟΠ ΠΟ Ϊ ΠΕ 

τἀδπδ! αἴίοη, ορτῖοα! ὉΠπαγδοί ΘΓ ΓΟ ρΠ ΠΟ ΟΓ Οἵ ἀγδαβ νΠΟΓΘ ἄοοΘ 88 ἴο ἃ ἸΆΓΡΘ Ἀπιοιιηΐ Οὗ Τοχί [5 ΠΟΙ Π ΓΟ], ΡΙΘαδα σοπίδοι τ15. Ὗν8 σποοιγαρο {πὶ 
158 Οἵ ριιδ]ῖς ἀοπιαίῃ πιαίθγία! 5 [Ὸγ [Π688 ραΓΡΟσ 5 πα πηᾶν θῈ δ]8 το ΠΕΙΡ. 

{- Μαϊπιαῖη απγὶ ριον ΤΠῈ ΟΟΟρ Ια “νναϊθγπιαγ Κ᾽ γΟ! 566 οη Θᾶοῃ ἢ] 5 Ἔββθ ΠΕ α] ΓῸΓ ἱπίογπη Πρ ΡΘΟρΙῈ ἀδου [ῃΐς ργοΐθοῖ ἀπα ΠοΙρίπρ πο πὶ πα 
Ἀααἰτοπα] πιαϊθγία!ς Ἰῃγουιρ ἢ ΟΟορ Θ ΒΌΟΚ 5θάγοῃ. ΡΙθαβο 40 ποῖ γεπῖονε ἴΐ. 

- Κορ ἴΐ ἰόραὶ ΨΥΠαῖδ να ὙΟΙΙΓ τ156, ΓΕ ΠΊΘ ΠΡΟ [Παϊ γὙΟΙΙ ἅΓΕ ΓΕΒρΡΟΠΒΙ]6 ΓῸΓ Ἔπδαγίπρ [Πα1 ν᾿ Παϊ γοῖι ἄγ ἀΟἱπΡ ἰδ [658]. [0 ποῖ ἀββίιπιδ {Ππὸΐ [π5ὲ 
Ῥεσδιιδα ννε Ὀδ]ΐανα ἃ ΒΟΟΚ ἰ5 ἰπ [Π6 ΡῈ] Ϊς ἀοπιαίῃ ἔῸΓ πβογβ ἰῃ {πὸ {Ππ|166 Βιαίε5, [Πα [Π6 νγογκ ἰ5 αἴ5ὸ ἰπ {π6 Ρυ] 1. ἀοπηαΐπ [ῸΓ τι5Ὲγβ ἰπ οἴ πο Γ 

σοιπηίγίθ5. ΝΉΘΙΠΘΓ ἃ ΒΟΟΚ ἰ5 5{ΠΠ] ἴῃ σορντγίσηι ναγίεβ ἔγοπι σοι πίγν ἴο σοιιπίγυ, ἃΠα νν8 απ ΟΥ̓ΓΕΓ συ ααποα οα ὑνΠΕΙΠΟΓ Ὧην βρβοίῆς τιβὲ οὐ 

ΠΥ βρβοίῆς ΒοΟΚ ἰδ ἉΠοννεα. ΡΊβαβθ 40 ποί ἀββιιπιδ {Ππαΐ ἃ ΒΟΟΚ᾽5 ἀρρθαγαποα ἴῃ ΘΌΟΡΙΒ ΒΌΟΚ ΒΘΆΓΟΝ Πιθαπ5 ἰΐ οαπ 6 τ58 ἴῃ ἈΠῪ ΠΙΆΠΠΘΟΓ 
ἈΠυνΠοΓδ ἴῃ [Π6 νγογ!α, Οορυγίρηι ἱπίτίπρϑπηθηὶ ΠᾺΡ ΠΓν οαπ δ6 πα βανεγα. 

ΑΒΡουΐ Θοορῖε ΒΟΟΚ ϑεαγοι 

ΟΟορ θ᾽ 5 πιϊβδίοπ ἰ5 ἴὸ ὀγρᾷηίζα [Π8 νου!" 5 ἱπογπιαιίοπ ἀπ [0 ππᾶκα ἰΐ τίν ΓΒ ἈΠ δοο 551 6]8. ἀπ πβϑῖμ!. ΟΟορθ ΒΟΟΚ 5ΘΆγοη ΠΕΙΡ5 τθαάθγς 
αἴβοονογ [Π6 ννογ 5 ΒΟΟΚΒ νυ Π]]6 Περὶ ΠΡ ἀυΠπογ5 ἈΠα ΡῈ] 56 5 Γθθ ἢ πονν αἴθ ποθβ. Υοιι σα ΒΘΆΓΟΙ [ΠΓΟυΡἢ [Πι6 [1] ἰοχὶ οὐ [15 ῬΟΟΚ οα {ΠῸ ννε Ὁ 

ἈΠΗΕΈΡ: ἡ ῬοοΚΒ. ασοοσ]ε. σοπή 
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ΟΟΜΡΑΒΑΤΙΥΝ ΟΒΑΜΜΔΑΗ 

ΙΝΠ0- ΘΕΈ ΑΝΙΟ ΠΑΝΟΠΑΘΕΒ, 



Ῥὲ ππαεὲ ἰδ ταβθομοα Ἀλι»6] Ἰῦϑεπ. 
ῬοΟΝ πιαποδεα Ἀδιβεὶ Κηῦρῃ εἰομ δὰ, 

Θεία, Ῥανα. 





πις 
8. 4916 

ν. ἢ 

Ῥειαιφὰ μπ Θογπιδῶν Ὁ7 . Οὐεο, Βαγπίαάι. 



Αὐέμοτβ Ῥγοίδβοθ. ΧΙ 

ΤΟΥΪΘῊΒ ἀπὰ ἔτοπι ργίναίθ Ἰθέίθυβ οὐἨ ἔ8]]Ον "ΒΟ ΒΟ] ΑΓΒ ,1} πιο πρ᾽ 

ἡΒοπὶ 1 ποιὰ Βρθοία!]Υ πᾶπὶθ Μθββσβ. Οοπνϑυ, Ηο]έμαυβοη, 

Το κίθη, ᾿θυπιαππ, Οβέμο δ, απὰ Βουβθ. Δίοτθ ἀθίβι]οὰ δἀάϊοπβ. 

τα Βί ἢ δμου ὰ Ὀτίπρ ἐμ6 ἢγδὲ ραγίβ οὔ ἐμ9 που ὰρ ἰο ἀδέθ, 1 δπι 

ΟὈΙροα ἐο ἔογορο, βίποθ ἐμδηκβ ἰο ἐπ ταρὶἃ ρτόρτθββ οὗ οὐγ 

βοίθποθ, ὙΈΟΪΘ βδγΑρτΘΡΗΒ δηὰ ρᾶρθθ ψοι]ὰ μαῦθ 0 6 

τοπηο6}]98. Ναίυγα! Υ Θποιρ 1 ἀπ ΠΟῪ ἷἰπ ἃ ρμοβίοῃ ἰὸ 

ἹΠΡΓΟΥ͂Θ ὈΡῸμΏ ΠΗΔΗΥ͂ ΟΥὁ ἰῃθ υἱϑὴβ 1 ΓΟΓΠΊΘΙΪΥ δχργοδί, 

ῬΑ ου]αΥΥ ἰπ ἐμ6 ῬΒΟΠΟΙΟΡΥ (Υ]. 1) ΡΡ] δι βἰχ γϑασβ δρὸ. 

βοπιθ οὗἉ ἔπθ86 1 μδῦθ Θχργϑββὶυ οογγθοίθᾶ, βοῖηθ ἰβοίἶγ. ΤῊΘ 

τοϑᾶθγ βῃου]ὰ {μογθίογθ οοπβὰὶε ἰπ θϑοῖὶ ο886 (Π6 δχρίαπδέϊοπ. 

ΠΉΪΟΝ 1 μδγθ ρίγθῃ Ἰδίθϑε, 

Πειρζια, Τυ]Ὺ 2. 1892. 

Κ. ΒΕΌΟΝΑΝΝ. 

1) 1μμπ. φαϊὰ (Ἵ ο5η᾽} δπᾶὰ ἐπ Π|κθ ἴοστιβ δτθ ποὶ ποϊθρτίπίδ οτ' 
ονδγιβ μία; 8001 8 38 Ρ. 39. ΤῸ δγοίὰ τηϊβυπἀοτβίαπάϊηξ, 1 δφαίπ 681} 
διθβεῖοι ἐο ἐμ ἔαοὲ ἐμὲ ψἈ}]19 γον (69τ. ατι8) ἀθποίθβ 6 τϑβυϊαν ῥβοπϑέῖο 
ϑοπποχίοη, ἐπϑίσαά 07 (θοτ. 7;), ἀφθποίθβ δπβιοβίοδὶ βαυθεϊιαϊίου. ΤΈυδ 
“ρλοῦμεν ἴοτ᾽ φιλέομεν", θὰὲ “ΑἸΕ. δαίμοσι ἰπδέδαὰ οἵ ρτ. θτ. ὅδαιμα-σι", 













Αὐξμοτ᾽β Ῥγϑίλοθ. ΧΙ 

τουΐοβ πὰ ἔτομι ρῥγίναίθ ἰἸθίίθγβ οὐἨ ἔθ] -ΒΟΒ ΑΓΒ} ΔππΟ Πρ’ 

ΒΟ 1 σπου] Βρθοί δ! Υ πᾶπὶθ Μίββεσβ. Οὐπαυ, ΗΟ μδυβθα, 

1μοθκίθι, Πιϑυπιδηη, Οβ μοῦ, ἀπ Βουβο. Μίογθ ἀθέαι]ϑὰ δἀἀϊἐΐομβ 

ὙΥΒΙοἢ δθου]ὰ Ὀτίπρ' (π6 ἢγβί ραγίβ οὔ (Π9 ποτὶς ἃρ ἰο ἄδίβ, 1 δπὶ 

ΟὈΙΙρ Θὰ ἰο ἔογθβο, βίποθ ἔμβδπκβ ἰο (ῃ8 ταρίἃ ργορτθββ οὗ οὐῦ 

βοίθποθ, ψΜ8010 Ῥδγαρταρῆβ δπὰ ρᾶρθβ ψου]ὰ μαῦθ 0 ὃ0 

τοτηοε]]θἃ. Ναίυγα!! Υ Θποιρῃ 1 ἀπὶ ΠΟῪ ἷπ ἃ ροβίοη ἰὸ 

ἸπΊΡΤΟΥΘ ὩΡῸΠ ΠΙΒΩΥ οἵ ἐπ υἱθθβ 1 ΟΓΠΊΘΙΥ δχργθδί, 

ῬΑΓΕΟΟΪΑΓΙΥ ἱπ ἐπ6 ῬΒΟΠΟΙΟΡῪ (0]. 1) ΡΟ ]δμύ βἰχ γϑασβ δρὸ. 

ϑοπιθ οὗἩ ἐθ8θ 1 Π8Υθ θχργϑββὶυ οογγθοίθᾶ, βοῖηθ ἐβοϊγ. ΤῊΘ 

τοϑᾶθν βῃοιἹὰ ἐμθγθέογθ οοπβαὶε ἰῃ Θαο 6880 (Π6 Θχρδπαίϊομ. 

ΜΉΪΘΗ 1 μανθ ρίνθῃ ἰαδἐθϑβὲ, 

Ζκιρζιθ, Φυ]γ 2. 1892. 

Κι ΒΕΌΟΝΑΝΝ, 

1) [μεν φαϊὰ (Ἵ ο6η᾽} δπᾶὰ ἐδ Π|κθ ἔογπιβ δῖθ ποὲ τοϊβρτίπἰδ οτ' 
Ἄνογεῖβμίε; 8691 8 28 ρ. 233. ΤῸ αγτοϊὰ ποϊϑυπἀοτδίπάϊης, 1 αβαίῃ 96}} 
δεἰεπέϊοτι ἐο ἐμ9 ἤαϑὲ ἐμὲ ὑυα]9 γογ (66γ. ανι8) ἀϑηοίθβ  τϑβυϊαῦ ῥΒοπϑεῖο. 
οοπποχίοπ, ἐπϑίσαά 97 (Θοτ. γῆν), ἀϑηοίθϑ δπαϊοφίοαὶ βυδβεξυθοη. ΤΈυ 
“ριλοῦμεν ἴον φιλέομεν᾽", δαὶ “ΑἿῈ. δαίμοσι ἐπϑέδαὰ οἵ ρτ. θτ. "δαιμα- σι", 



ΤΕΛΝΜΙΑΤΟΚΕ ΡΒΕΕΑΓΈ. 

- δὲ Οὐττοιον 
ρπεϊπάλη μάτι οἵ τὰς (εταλη οἀϊτίου ἕπτ Ὁ 

τμεῖσ μόραν ρίωεα ἴα τᾷς τεχτ. ϑβόπιδ ἔσπ αἱ 

Ξ τ τὲς 

τα τα 

ἘΞ ἔπτο αἷθν 

Ἰρκῃ ππδῆς, πίτὰ Ῥτοῦ, Βγασταδππ᾽ς βαποτίοα. ὃς πὰς οὐ τιλείπς 

“ἰκάν παῖ ἔγωιη ἴτ τετοκῆσξα τοῖα Βᾶτε δπει ταϊξαπιξετετικρᾷ, 

ΑἼἹε οἵ τηϊερτίατε ἴ5 κίσεη, νας] ἔξαγ τβεγε πιαθς 85 οἴδοτε: 

ΓΡΟΡΕ τμας τῆεπο ΚΠ} ΡῈ ἐογαίνε, ἴπ τῖεν οὗ τῇς». ἐχοθθάϊησ 

ἀΜΆσυϊιν ΟΥ̓ φωττεοτίης μγοῦῦ πίη 80. τρδὴς ἀϊδογθης ἀϊδοτίτς 

ἀπατίκη, 

[τ πιὰῦ δα πεῖ] τὸ μοίπε ας τδῖ 186 πογὰ “Βεἀαρ]ϊοατοτῦ 

μω Ῥρθῃ πηρά ὦ» εηπίταϊεει τὸ Βεδαρ!οατης 5: }8 016 οτ 

5.11 }}.» οὐὁὈ οδυρ!!οαιίοι ; ἀπά {παῖ ΓΡΆγαβοῦ [88 θθθὴ ὀσιοπάθα 

10. ΔΡΡΙΥ ἴω ἃ σιιογὶ οοπιρίεῖε θοπίοπεθ νεμίο ἔμ868 ἵπῖο 8 βἰπρ]6 

νογὰ, ὧν γεγξεναπι, ἀδίάσηιϊ (966 μαρ 444). 

[π ἐπίμ νοϊαπιρ ας ϑοΐοτε 1 Βατθ ἴο ἐμβαπῖκ τ, Οὐππαν ἴοτ 

γΆΪυα 6. μοῖρ. 

ΤῊρ [πήΐοθη ἄγ ΠΡΑΤΙΥ τον, δπὰ ἰξ ἴ8 πορθὰ ΠῸ} πιδὺ 

μη: μαθ]ίνε ἀἱοηρ σι τἢ (πΐ ν᾽ νοϊαπιθ, οὐ δὲ Ἰθαϑὲ σε τ 8π|8}} ἀθῖδυ 

ἀμογοαδίον, 

ΟΜΕΤΈΝΗΑΜ, {]ν 11. 1894. 

Υ. ΕΒ. ἢ. ΚΟΥΒΕ. 
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χαϑλμα! Βομιαγκα (ἢ 0}. 0 ον πα δα 
ἃ Ψυμυνόμνῳ ἀ ον ἴδ ἰυυϊομίνῳ ΕΝ νιὰς ἰὰ 8 ὁ Οου- 
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415 

4“ 



Οοπέοπίδ. ΧΥΙ 

Ορίαξϊοο. 
Θέπθταὶ Βοπιατῖκα (Β8 9388)... . ..«««τὐν νὸν 49 
1. Ορέδεῖνο πῆθῃ -ἠδ- -Ὡ- (88. 989. 949) 0000 00 0 1 480 
ΤΙ. Ορίαεῖνο νεῃ -οὐ- (88 950-95) .. .. - ..-. 498 

Πριρεναίέσε. 
Θοποταὶ Ἀϑπιατῖκα (8 966) . . . .. -.-τττὐν 496 
1. Το Ρτοθεμηΐο ἱπιρεταιίνθ. 

(4) Βατο Τοπβο ϑίοπι δ τὰ βίπρ. δοὲ. (8 951 - 968) . 497 
(8) 35ὰ Ῥοτβου βίηβυϊατ ἰπ -ἀλὶ (88 959-96) .. . δ02 
(Ὁ) Ὑπὸ Βοτπιδ ἴῃ -ἰδὰ (88 968-961). . .. . .. δ0δ 

11, ϑοπὶο ἱπιροτβέϊνο ΒΌτπιβ ρβουϊίατ ἐο δοτέδίπ ἰδπβυαβοδ. 
Αἴγαη (8 968) . . ...ττττν νὸν νιν, δῖῆ0 
Θτοοῖ (β 969) . . .. «τ ρ νον δῈ 
Αοτταβηῖο (8. 910) .. τῆ ὦ ΒΗ 

Βίξπ8 οὔ 86 Ροτβομβ βιὰ οἱ ΜΙἀά 16 δπὰ δι 
Θεηεναὶ Βοθιαγῖα (88 911-915) . ... .- . δ12 
“Αεἰῖοε Ἐμπάϊησα. 

15 Ῥότβοῦ ϑίηρυϊατ (88 916-988)... . .. ..... δι 
3:4 Ῥργβοη ϑβίπρυϊατ (88 984-991)... . ....-.. 688 
ϑτὰ Ῥογβου ϑίηρυϊατ (88 992-999). . . . . .- 538 
15 Ῥργβοῦ ΡΊυγαὶ (88 1000--1008). . . . ...... δ84 
25ὰ Ῥογβοη Ρίυταὶ (88 1009--1016) .. . . . .- .- - 540 
8:4 Ῥρτβοῃ ΡΊυτΩ] (88 1011--1026). .. .. ...... 548 
15 Ῥότβοη Ῥυ8] (ξ8 1021-- 1080)... ...-..0.Ὁ 564 
ϑπὰ Ῥργβοῃ Ὀ8] (88 1031 -- 1036) ᾿ δ68 
ϑτὰ Ῥοτβὸπ θυ] (88 1031 - 1040) .. δ57 

Μιάαϊε Ἐπάϊηρα. 
15: Ῥόγβοη ϑίπρυϊαν (88 1041--1046)] . . . . ...ὦὕ δ6ὅ8 
ϑ0ὰ Ῥρτβοη ϑίπρυϊατ (88 1041--10068). .. . .. 5860 
ϑτὰ Ῥογβοη ϑίηρυϊατ (88 1064-- 108) .. .. ....- δ68 
1" Ῥόγβοπ ΡΊαγαὶ (88 1060--1062). .. . . - .. δ68 
8τὰ Ῥογβοη ΡΊαταὶ (88. 1068 --ἴ066) τ χήνα, ἃ αι 98 
85ὰ Ῥργβοη ΡΊυταὶ (88 1068 --1011)}. . . .. «Ὁ 568 
Τὸ Ῥυδὶ (β8 1012 - 1016). .. φ ὅτι 

νψανι, Παϊὶο, ανὰ Κειεῖο ὁπιάτηφα τοι], Πὶ (88 1016. 1088)... 512 
Ῥετίρβναδιίς Μιδάϊε (Βεπεαίοο) (88. 1084 - 1086). . .. 519 
Ταδιοι 97 τιε Ῥενὸ Ῥθπιε. ο΄. μον ὅρος εν 582 

ΤλῸ ὙοτΌ Γητπεο (τ 881 Νουα π8). 
Ῥεεϊ πιΐπατν (8. 1081). . .. κί ν ἀξ ας κ ανὰ 594 
Ῥεγδαὶ εμδοιαπείοεα (8 1088. 1098) .. . . «τ. 597 
Ῥένγδαὶ Αἀγεοέϊοες (88 1099--1106). .. .. .«.«.τν 606 



ΤΙΑΝΒΠΑΤΟΒΒ. ΡΗΒΕΛΟΕ, 

Τὴ6 Ἰδὲ οἵ Αἀάϊείομβ δῃὰ Οογγθοίϊομβ βίνθπ ἰπ ἐδθ 

φοποϊαἀἰπρ ρατὲ οὔ ἐμ6 Οοσπιὰπ ϑάϊέϊοπ μανθ θθθη ΒΘγῸ μὰΐ πῃ 

{μοῖγ ῬγΟροῦ ῬΙδοθ ἱπ ἐμ6 ἰθχὲ. ϑόπηθ ἔδυ δ ἐθγαξομβ ΒΔΥΘ α͵80 

Ῥθθῃ πιϑᾶθ, τ ἢ Ῥτοῦ. ΒΓῸ ΡΠ ΠΠ ΒΒ βαποίϊοῃ, ΟΥ̓ ὙΑΥ͂ οὗἁ πηαΚίπρ᾽ 

εἶοαν τμδέ ἔγοπι ἰΐβ ἔθύβθῃθββ πιϊρῃξ ἤᾶύθ Ὀθθὴ τηϊϑαπαθγϑίοο. 

Α ἰδὲ οἵ τηϊθρυιπίϑ ἰ8 ρίνθη, θυΐ 1 ἔδθα ἔμθῦθ τηιδέ 06 οἰδϑῖβ; 

1 Βορθ ἐδιαὲ {μ686 Ὑ}}} 06 ἐογρίνθπ, ἱπ υἱϑὺγ οὔ ἐπ οχοθϑάϊπρ' 

Αἰ βΟΌΥ οὐἨ οογγθοιϊπρ ῥγοοῦ ἩΪ 80 πιϑην ἀϊβδγθηὶ ἀϊδουίεο 

πιᾶγϑ. 

ΤῈ πιαὺ θ6 Ὑ6}} ἐο ροϊπέ οὐ ἐμὲ ἐπ6 πογὰ “Εθαμιρ!!οαίον" 

μὰ8 θθθὴ υϑ6 88 δαυίναϊθπέ ἰοὸ Βθάἀυρ!ϊοαίϊηρ 8.118] οὕ 

8.114016 οἵ Βϑἀυρ!ϊοδέϊοπ ; ἀπά ἐπαὲ “ῬΉγαβο" πδ8 θθθῃ θχέθη θᾶ 

ἴο ΒΡΡΙΥ ἴο ἃ βῃοτέ ϑοπῃρ]θέθ βθπέθποθ σ ΟΝ ἔμβ68 ἰπίο 8 βίῃρ]θ 

ποτὰ, 88. ῥογδεδαηι, ἀἀίάβηιϊ (886 ραρ 444). 

Τπ (μῖ8 γοϊαπηθ 88 Ὀθέοσθ 1 μανθ ἰο ἔβδπκ ΜΎ, ΟΟΠΎΑΥ ἔῸτ 

γα] Ὁ]6 ΒοΪρ. 

ὙΤῊΟ Ἱπάϊοοβ δ ΠΘΑΥΪΥ ταν, δπὰ ἰξ ἰβ μορθὰ {ἰμ6 ὺ πιὰ 

θὲ Ρυθ] θὲ δἱοπρ πῖθι ἐπῖ8. γοϊαπιθ, οὐ δὲ 1θαϑὲ τ ἢ 8π|8}} ἀ θ᾽ αΥ 

ΟΣ 

ΟΠΕΙΤΈΝΗΑΝ, δυ}γ 11. 1894. 

Υ͂. Η. ἢ. ΚΟΥΒΕ. 





ΤἈΑΝΒΠΑΤΟΙῚ ΡΆΒΈΛΟΒ, 

Τὴ [ἰδὲ οἵ Αἀάϊεϊοπβ δπὰ Οογγθοιίίϊοπβ βίνθῃ ἱπ ἐπ 

οοποϊαάϊπρ ρατὲ οὔ ἐμ ογπιδῃ οἀϊέϊοπ μᾶνθ θθθπ Πογθ ραΐ πῃ 

Ἐπ ῖγ ῬΓΌΡΘ ῥἷδθθ ἰπ ἐπ ἰοχὲ. ϑόπὶθ ἔθῃγ αἰέθγαίοῃβ μᾶνύθ αἷβὸ 

Ῥοθῃ πηϑᾶβ, τ ῃ Ῥτοῦ, Βα ρπιδπ π᾿ Β βαποίϊοη, ΟΥ̓ ΨΑΥ οὗἉ τηακίπρ' 

οἴθαν τρδὲ ἔγοπι ἰΐβ ἔθϑθμθββ πηῖρειξ μάν ὉθῸπ πηϊβιηἀθτβίοοὰ. 

Α ἰδὲ οἵ τηϊβρυίπίβ ἰ8 ρίνθη, δυὲ 1 ἔβα ἔβογθ τηυϑὲ ὕ6 οἰμθτβ; 

1 Βορθ ἐδπιαὲ ἔμθ86 ν}}} 6 ἐογρίνθη, ἰπ υἱθν οὔ ἐμ6 δχοθθάϊηρ 

ἀἰββοα Ε οὐἨἁ οοττθοιίπρ ῥγοοῦ ὙΠῊ 80. πιᾶπγ ἀἰϊβογθηί ἀϊδογίεο 

πιᾶτῖκ8. 

1Ὲ πιϑὺ 6 ὙὙ6}} ἕο ροϊπὲ ουὐ ἐπαὲ (Π6 πογὰ “Ἀθαυρ!!οαίοτ" 

μὰ8 θθθῃ υ8θἃ 88 δαυϊναϊθπὲ ἰο Βράιυρ!ϊοαίϊπρ 8.118] ογ 

Β.114016 οἵ Βδἀαρ!ϊοδίϊοπ ; ἀπὰ ἐμαὶ “ῬΆγαβθ᾽ μδ8 θθθη θχέθπάθα 

ἴο ΒΡΡΙΥ ἴο ἃ ϑῃοτέ οοπιρίϑέ βοπίθμοθ ψβΐΟΝ ἔμ8θ8 ἰπίο ἃ βἰπρθ 

νογα, 88 γεγδεδαηι, ἀαίάϑηιϊ (886. ραρθ 444). 

Τπ (μΐβ γοϊαπιθ 88 Ὀθίοσθ 1 ἢδὺθ ἰὸ ἐβδπκ ΜΓ. ΟΟΠΎΑΥ [ῸΓ 

ΑἸ. 8016 ΠοΙρ. 

ΤΗ6 Ιπάϊοθ8 ἃγΘ ΠΘΑΙΙΥ τρϑγ, δπὰ ἴξ ἰἴβ πορϑᾶ ἐῃοὺ πιδΥ 

Ὅ6. Ῥυθ]ῖθμξ δ]οπρ νῖεη Ἐπ ῖ8. γο]απιθ, οὐ δὲ Ἰθαϑὲ τ ἢ 5π|8}} ἀ θα 

ἐπογθδξίον. 

ΟἨΕΒΙΤΈΝΗΑΜ, δυὶν 11. 1894. 

Υ͂. Η. ἢ. ΒΟῦΒΕ. 



ΟΟΝΤΕΝΤΝ ΟΕ ΥΟΠΠΜῈ ἹΥ. 

ῬΆΕΡΛΟΕ. ῳ ξυν κ τν ΒΞ ς Ἐν Αὐὴς δονλϑοι 
παλπνα τονὲ ῬΒΈΡΛΟΝ. .  ... 5ὸ τῶ οι νιν ως 

ΟΟΒΕΙΘΕΝΌΑ. . . τ το, 

ΨΕΚΒΘ: Ῥοτπιδεῖοα οἵ ἐδ Βέοπι, ἀπά Ταβοχίοη οτ οοηβαρειίοι, 
Θόποταὶ Εοπιατκε (98 460-468)... .. .....- 
Βοδαρι!οαἰθὰ Υοτῦ- Βοτπιε (88 484-- ΩΣ ἘΣ φταδ τρτὰ 
ΤᾺΘ Αὐξπιϑαὶ (88 411-488)... .. «Ὁ. νὐν 
ΤμῸ Τθη89 δέθπι. 

Θεπεγαὶ Βεπιανῖς (88 484-- 489). ἐσδςς ΧῸΣ ὸ τ φτοε 
Τῆς Ῥγεδεν δέεπι (Ἱπερονζεοῖ Ῥγοϑθηὶ ἀπὰ Δοτίοι Ῥρωκηῦς 

Ἱπιγοδαοίοτυ Ἀθπιατῖκβ (88 490-491). .. ᾽ 
(4) ΟἸαβεβοβ 1--ΠΠΠ: δίπιριο Βοοὶ, οτ Βοοὶ ΜῊ ΕἾ ὧν μὸ 

Ῥτοϑθηὶ ϑέθπι ; βοπιοίϊπιοα Βοἀαρ!οαἰοὰ.. .. 
ΟἸδβθ 1 (βῖκ. ἀπι) Βίπιρ! 9 οοὲ υβοὰ ἔογ ἐῃθ Ῥιοβθαὶ 

βέοπι. Ιὰρ. (88 498-- 497). Ατγαη (88 498--500). Ατο 
πιθηΐδη (8 501). Θτοοῖς (88 5602--804). Πα]Ιο (8 δ06). 
ΚαοΙεῖο (β 506). Θοταιβείο (88 501-- 509). ΒαΙο-816- 
τοπίο (88 510-813)... «τ νρ νων 

ΟἸαβθ ΠῚ (βκγ. δλάν-α-ἰἰ δρδην-ά-ἰ): Βοος ὁ ὙΠεπιδείο 

Ὕοντοὶ ἐογαιίπρ ἐπ Ῥγθβθηξ ϑίθπι. Θϑπογδὶ Βϑιπδγκβ 
(β 518). Οἷαθ8 ΠῚ 4: ἰμὸ Ηοοὶ Βγ}140]0 βοοθηϊοὰ δπὰ 
ἴπ ἐπ ϑέγοηξ Θτβάθ (88 δ14---532), ΟἿαβ8 ΠῚ Β: (μ9 
Αοοοθηὶ ἔδ}}8 ροη πο ΤΠποπιδείο ον], δηὰ ἐπ Βοοί 
18 Ὕοακ (ξ8 528. 585)... . .«.«ττὐ νων 

ΟΙαθο ΠῚ (βίκτ. δεδβςε: Ἐοδαρ!οαείου ϑαάϊης ἴῃ -ἶ οΣ 
«ὦ Ὁ εἰπερίο Εοοὲ ἴοτπιίπς (ῃ8 Ῥτγεβοηὲ ϑέθυι (88 ὅ86 
ΟὐΝΔΝ),... Ὁ μὴ 

ΟἸδββ 1Υ̓͂ (8Κ8. α-} λίγανται ὅτ. γίογν. ἐς βεῶν ̓ Ερδυριϊοαίοα 
ὁπάϊηρ ἰη -ὦ οὐ ὦ ὁ Κοοὶ ξ ΤἈοπιβεῖο ὕόονεὶ, Γοτπιΐπρ' 
διθ Ῥτθβθηὶ ϑέθτα. Ῥυθὶ πυΐπαυυ (β 547). ΟΙαβε 1Υ̓͂ Α: 
Βίτουρ Βοοὲ Βγ}16 019 (8 548). ΟἸα88 ΙΥ̓͂ Β: ὙοακΚ Βοοὶ 

Β.}16 019 (88 549--δ64. ....««ττὐνν 

δι 
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20 ΤῊ Αὐρπιθαί. 8418. 

᾿Ανϑϑβί. α-δόγόηι ΟἹΡοτβ. ὠτδαγαηι, τ. ἔτφερον. 8. εἰπρ. 8Κτ. 

ἀ-ἀα-ἀλᾶϊ ἀ-ἀμᾶϊ Ατὐτιθη. 6-ὦ τ. ἐ-τίϑει 1" 0]. ἔ-ϑεμεν, γ΄ αἸιδ- 

ῬΙδοο᾿, 8:4 βίηρ. 5Κτ. ἀ-ὀσάδαί α-δωμίάλια ἀα-δαδμά)ιαι αν. ἐ-πεύ- 

ϑετο ἐ-πύϑετο ἐπέπυστο, γ΄ δλομάθ- ἅπαῖκθ, ποίϊοο᾽, 8: βἰπρ. 

ϑ5κτ. ἀ-αἰδία α-αἰκῥαι αν. ἐ-δείκνυ ἔτδειξε, γ΄ ἀοβδ- 'διιον,, ροίπϑ᾽, 
8. βίηρ. 51τ. ἄ-ψσαηὶ Ασππθη. 6- πη, γ αθηι- 'δο, οοπιε᾿, 8.8 βἴπρ. 

Αγπιθη. 6-ἐθ8 Οὐ. ἐ-δέρκετο, γ΄ ἀονξ- 'βθοὶ. 

ΑἹ] πᾶῦ ἰ8 Ἰοΐε οὐ πὸ δυρπιθῃΐ οὐ δίο. οὐἩἨ ἐῃθ8βθ ἐῆγθθ 

Βτουρθ ἅτὸ ἃ ἔδνν οὔβοιγθ Οἰθγπιδπῖο ἔοσπιβ: ΘΌίΝ. Ἰάά7α 6 

οηί᾽ το 8Κτ. ὦτψαί (1 8 142 ρ. 1917), Α.8. 8.8 ρ]. δόάινι --- 

Οοιῃ. ἑαάγξάμη, ορ. 88 ὅδ81, 692, 886 ΒΘπι. Βυῤ ἐῃ688 ἅγὸ 

ποί ἔγθο ἔγοπὶ ἀουδί, Ὀθοᾶυβ χ ἢπᾶά ἰπ ϑαπβκγὶξ θρίοβ ἐ}16 

ἀπδυρτηθπίοα ἔογπι ἐψᾶτ-ἐ ἃ8 ψ06}} δἂβ ἀ-ψᾶτέ (1 ἐψ- ἰπδίθαά 

οἵ ψ- ἴκὸ ἐψ-ᾶ, 8. 498). 80. ἑάάϊα ἴο0 ΠΙΔΥ τϑργθϑοπέ {ῃ6 ὑπ- 
δυρπιοηίοι 16. "ἰδέ. 

Ιπ τθοκ, ἐπ᾿ νὰ8 οὗδοπ οὐβουγθᾶ ὈγῪ Ὀοὶπρ οοπέταοίοα 

τ {πὸ ΦΟ]]Ονν Πρ’ γον 6], αὔτ σ ΟΓ .Ε ὙΠΪΟΝ ὁπο6 θδραπ (ἢ 6 

τοοῦ μαά ἀτορροά (ὁρ. 1 8 165 ρΡ. 146, 8 ὅθ4 Ρ. 421, 8 608 

ΡΡ. 405 ἢ); 6. 6. εἱπόμην ἴογ "ἐ-(σ)γεπομᾶν ἔτοπι ἕπομαι 'δοαιον,, 

εἶρπον ἴον "ἐ-(σγερπον ἔγοπι ἕρπω 'βογρο᾽, εἶδον Ἱ βαν᾽ ἴον "ἐ-(δλιδον 

(ἥσοπι. ἔιδον, 1,680. εὔιτδον), εἰργαζόμην ἴον "ἐ-(β)εργαζομὴν (απ 

ἵπβογ. οἵ Ἡουπηΐοπθ μ88 ἐξεργάσατο) ἔτοπι ἐργάζομει Ἱ πογκ᾽, Οπ 

εἴϑιζον Ἵ νταβ δοουδίοπηθα᾽, οτίρ. "ἐ-σβεϑιζον, εἷλκον Ἱ ἀταρροά, 
οτίρ. ἤέσσξελκον, ΘΟΠΊραγΘ 1 8 δ68,. Τ Ρ. 420, «πὰ ἐπ Αὐέθιοῦ 
Θτ. 6τ.3 8ὶ 18 Ρ. 38. ΤῊΘ αβρίγαίθ οὐ εἱπόμην εἶλκον εἶρπον, 

Ἧκὸ τπαὶ οἵ ἕηκα ἦκα ρ]. εἶμεν (ἴὉγ ἐ-(σ)η- ἐ-(σ)ε-, ἴγοπι ὕημι Ἵ 

βοπα ἔοτίμ᾽ ἴον ἔσι-σημι) ἰβ ἀουθέ]οβα ἄὰθ ἕο {ΠῸ ἐγαῃβίδγθποθ 

οὗ 1π6 ἱπίθγμαι! ἢ ("ἐ- λεπόμᾶν δἰς.) ἰο {π6 ὈΘρίππίπρ; 80. ἰξ νγὰ8 

ἷπ ἱερό-ς ἴογ Ἠδλερό-ς (ΒΚτ. ἐξίγά-8) ἀπᾷ οἰπθσ σογάβ, 868 

Κιυθίβοηπιογ, Κα μη 8 Ζοιίβοιγ. χχχι 421. 

Ἰῃ Οτθθκ, δραίῃ, ἔπ δαρτποπίοα ρτγθίογιἑθβ οὔ θυ 8 ψ ΐοἢ 

Βαγ6 Ἰοβὲ ἐπιοῖγ ἰπ 618] οοπβοπαπξ ἅτ οὗϊθπ ἐγθαίθα {6 ἐμ ο86 οὔἵἁ 

γϑγθβ {παὶ ΠΟνΟΓ Παά ἀηγ (8 480). ΤῊΪΒ ἴδ Θοπιπιοπθϑὲ ἰῃ Ἰαΐθγ 

Ππιθ8. ΔΑ ΟΧΘΙΙΡ]6 ἰ5 Ατὸ, ὥχησα ἱπβίοαὰ οὔ "ἐ-(δλοι-κησα, ἔτοπι 
(ῥ)οικέω ἹἽ ᾿ἴνθ, ἀν 61}, [Ὁ] πρὶ 80} ἔογιπβ ἃ8 ὠϑησα (οἰδέω 

Ἱ ϑνο : Αὐσπιοα, αὐδρμα Ἱ Θν 61} Ο.Η.Ο. δὶζ 'δοτο, αθβουββ᾽). 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































) Εἰπίϊθ. 1") 

)5--τοδ6. 

μαιία 1είδιι Θοιμίο 1μιι. 

ἀπν ἕνην 46-νιὶ 
- τ 1ς---- 

ἐν (β 990. 1) 9ὲ (991. 1) 

ε {τι δε- εἰ ὅε-ι 

θ᾽ ἀνιπιὶ ΠΝ δε-πῖὸ ; ν, 
Μοὰ. Βυϊξ. ὅταν 
Βθτθ. γεδηο 

18] αἀὲ-ὸ ΓῺ ἄε-ἰε 

., ὕπιδε. { 8-ϊ πὰ [ἐδἰὲ δε:} 
τεηὶ 

οὔμ δετοα 

ῬΙ. - ἐδ “ οὐμία δε-ία 

" [9-ἰη4] [28-ἐἰ ὅ5-1} 

Βρδοοὰ ΤΥΡΘ {πιρὶίεα ἐμαὶ ἐδ ἰῃδοχίου οἵ ΔὮΥ ξίνθα ἴογια [28 } δ τοξαγάϑά κα ἀοτίνσά οἰγαῖξδὶ ὕγοπι ἐδαὶ οἵ ἐφ 
τ Ἰκαξιαξο, 



ὅδ4 

8. πᾶ. ῥγοβ. διὰ ἰπὐαποί. (ργοί.) δοί. οὔ Ῥγϑεοπέ Ο]δβ8 Χ. 

ῬεΙὰρ. 

Βίπρ. 1. [κμδτρνὶ Ἱ δον 

νππατα ὅτε 

ππαψ ζη-σι 

ΚΣ Ω ΜΝ ὮΝ 

πιμιατδ. Πον. ἄγ-τμες, Δ] 
ἄγτμεν 

8. κμδιπεῖ: 

Βίηρ. 1. [κ(ελμξν: ἄητν, ἔτδρα-ν 

2. [κ(εὐμξτδ: ἄητον ἔτ ὃρ 

8. Ἰκκοῦνδεν, ζη, ὅ- δε 

ΡΙαν. 1. [κ(6-)εδ-πιξζνι) ἄητμεν, ἔτδρα- 
1 νῦζν)): μεν 

ζητ τα, ἔτ δρα-τέ 

“Σ ἢν, ἜΝ 



Εἰπί!ο. ἢ) δ88 
-- 1086. 

“ὐπ τεΐϑιι 

ἀην 46- "πὶ 

ΟΝ 7εεῖ 
εδὶ (991. 1) 

" Ἂς: δε-τ δ:-ἰ Ὁ. Άυθα. 748- ἐν 
Ὁ.ΒαϊΕ. λεσιὰ 

᾿ ἀρνπηὶ 7δο- νὰ τιν, 
Μοὰ. Βυὶε. δ-πνε, 
Βοτῖν. “εατηνο 

Τ αὐνὸ ΠΣ] ἡ ετία 

ὕπιδτ. (ἢ σ-ἰνὰ [ἐδιΐ δει] Ὁ. Ευθε. δ, 
πε Ὅ,Βυϊς. “φὰ 

τοις ἥδ," ἃ Ὡς αὐ )ερτο 

ἐε- εἶ οἰλωία γεϑ-ία 

[δε-ἐξ ὅ6-1} 7ε6-ἰ6, 7ε8-ἰα 

Ῥδοοὰ ΤΡ [πρίϊεν (δαὶ {δ ἰαδοχίοα οἵ ΔῺΥ ξίνθη ἴογαι τιν ὃ τοξαγάφά δῷ ἀοτίυϑά φιγαίς δι ἔγοτι ἐδαὶ οἵ ἰδφ 
Ἰῶξααξο. 





Εἰπίιθ. 1) ὅ88 

ἢ -τιοθθ. 

καια 1ῖθι 1μιι, 08. 

ἀν 46- νι} 48: 

ἐαυσνον σον ΤΠ 
Ι ᾿,48ὲ (991. 1) 

ἐπ ὴ 

“-᾿.᾿|}Γκαὲ΄ὸὃἢ-ἢ- Τδιίντον, δε ίγι ὄϑοηια ἤδα- τῆς τιν, 
εξ Μοά. Βυρ. δ-ηνα, 

ἰοτθ, “εδττιο 

[] αὐϊ-δ δέσει ΓΝ ν-ἰδ 

; ὕκιδε. ,ἐ .ΒυβΕ. δι 
“πὲ Ὁ Βαϊᾳ. φαμὶ 

ΝΕ ξετνα ἰϑ-οὲ 

τὸ οὕμεα Ἴκετα 

Ω “ ΠΠρρια] [δε ὅ6-1} 8:6, 7ε8-ἰα 

᾿ ἄν (ἢ 

8ιΡαοοἀ ΤΥΡο [π|ρίίεν δὲ ἐδο Ιαβοχίοη οἵ κῺῦ να ἔοττα πιρῃ ὃο τορηγάφὰ δὲ ἀοτινϑά οἰγαῖᾳδι ἔγοπὴ ἐδαὶ οῇ ἐδ 
Ἰβαξααβε. 







90 ὝΔΌΙοο οἵ ἂν 

8. Ορίδεϊνο ργϑβ. δοί. 



ΡΤ ἘΠῚ ο0ηα. 

π-, δοῦν τς νὸ οε-ολαπ ᾿οθοϊηϊ᾽, το Ποὰ᾽, ἰδίας Ἱ οαἰ!θά᾽, νο εὐ 2 
9δὰ Ἵ νοκροὰ 

ποῖ, ϑοᾶδ-ῖϑ  ὀ γῸ οδτθιαη, τὸ σἄὰ [μαί-λάϊδι, οἀΐϑι 

πὠτίϊ, φοαδ-ί! »Ὁ δε-οπ μη, γὸ φαϊαἠλαί-λάϊε, νάτι 

πιτίηνμια, φοᾶδτίηννιν 

τιτἐδίίβ, δοᾶδ-ϊ ἐδ 

᾿μ-ἔγωμν, δοαυτ-ἄγμηι 

γὸ οετολιητανινναν, γὸ φᾶά- 
ἀπινπαν: 

γ»Ὸ σετολοναἰ, το ρᾶδ-αἰὰ 

ἵγο οετολη-αίαν, γο φᾶά- 

μαί-λάζε-μνν, οἰθεωπε 

ψβωιελά-μΡ, οι 

[αί- Νάϊιεμνν, οὐέτμν 

[α-μ, τοὐχδομὶ 
Αἰαστμη. το. υη 

2) αἰαν' 

μα(-λάϊι-αι, οἰέτω 

λαίςλά!-μίο, φἰ εν 

[λαί-λάτένμνι, οὐἐ- μη} 

[μκεΐη Τελδῃ Θοιμίο 

δεῖν δ αἐν ἰδ τ 
ιφίτεδ 

ερέτε δ ἰδαίναἀαν, 

ιφέτίς ἰδενία 'ὁ αὐτὶ - ἢ ἰδεγα-ἰ [δον εἰ] 
αρίτίδιε 

᾿, ἀρμ-πίδ δαίνα-πἄαμ 

ἰδαένα-ἐΦ |235ἀ μ], δεγε-ἐ ἰεἰλέία, οδεκίία 

[δαίνα-πἀαμ] 





Εἰαΐίο. δὅ98 

Θοιμίο 1μεὰ. 

ἰκὶ Ιοοῖ. λούεο, Θοεν, ἰγαὰα] 
εὶ-ννᾶτ([)} 

6Ρ. ᾿δουδι(ἢ ᾿ν 

--; [δαίγα-κἀα] 

"-Φ [ραίνατνάα] 

κι, ἧνται, φἕρο--, δαίγα-πᾶα 
αὖ 

"ν»; φερότμεϑον 

53 φέρετοϑον 

1) φέρετσϑον ᾿ Ϊ 

τρέπ ἐἱ {πϊδῃὰ 

ὁΡ. "ἔτ τ δ) τρίδν 
μό- τ) τίν 

ἿΝ 

90. εἰμέντέθ; -δεοδίδεν. ἀραϊῥᾶγμα; 86 

τον 

ον ἡνεο τῳ ρούντο 

ἰἀατέμ- τὶ ϑεφμέτένι-τ τ Ομ. οἷον 

ἀα-πμττ; δεᾳμοτηίμτ -- 

50. αϑ'ϑεγέ; -ὡϑολιοίδαν. 

Κατδα- πὲθν 

ον; ΓΈΡΩΝ ὴ ἣν ᾿ ᾿ {Πὰς 

ταβξθδμμ, Ειοφαία. ΣΥ͂. 









































8:1106. Τα Υοτῦ [πβπίξο: -- Ὑογθδ] Αἀϊθοέϊτνθα. 018 

(4) 0.088]. -ἰο-, 80-ο6]]16ἃ ματγί. ργϑί. δοέϊνο 11, 6. ξ. π68-1 

π᾿ ποϑίδ 7οϑην Ἱ μανθ θοσπθ᾽ (8. 908 ρ. 462). 869 8 1099. ὅ. 

(Ὁ ΟΟΡτθυββ. -παρμαᾶ-, ραγί. ργθδ. ραβϑῖσο: φηιαάϊαβ 

»οβανιϑἰπιαπαϑ' αϑὲ ἜΝΘ ῬτΆγθτβ ἅτ ποαγᾶ᾽, 866 8 1099. 8. 
(6) -πιος, ραγέ, ῥγθβ, ραββῖνθ ἱπ Βα]εῖϊδ απὰ ϑ)]ανοπῖο; αἶβὸ 

Ῥαγί. ἕαϊξ, μαββῖνο ἴῃ Βαϊεῖο. Τὐτπ, οδδα-πα-8 Ο,.0.8]. νεζο-ηνί 

Ῥοΐπρ' οαττίοά᾽, Πΐ(ἢ. ἔαξ, υδδγέτπια-8, Αἀὰ ἐπθ βοτ α]οὰ ΓΙῸ. 

Ῥαγέ. ῬΓθβ, δοέϊνθ ΠῚ ἰπ -ἀα-πια-8, 88 βὼζεάαηια-8 Ἑαγπὶπρ΄, νι ΐοι.. 

͵8 Οἰοβθὶγ οοπποοίθα ψ ἢ ἐμ ἱπηροτῇ, -ἄαναι (ἃ 908 ρΡ. 4558) 

δηὰ πιαβί οτ βία} παν θθθ πιά ]ο (ἀθροπθπί). (Οοπιραγο 

ὕπιῦτ. Ρϑγβηἑ τ πιὰ Ῥγθοδταΐπο᾽, ΠῚ 8 Τ2.1 ρ. 166. 

(Ὁ) -δηί- -ηΐν, ραγέ, ργθϑ, δὰ ἔπξ, δοίϊνο [1ή{4 εὔδῆβ 

0.0.8]. νεῖν ἱνθιιοηθ᾽, 111. ῥα, ἀἰα]οοίϊο ϑὲβφίνϑ ἕογ "υθβοίαη, 

Πρ - Ιλ. οὐϑαξθ (Ο.0.5], ὀψνδαδέε]ε ὀνδοδίο7ο “αἴαταπι, τὸ 

μέλλον). 866 8ὶ 1099. 6. 

(8) -τι68-, ρατί. ρϑυῦ, δοέϊνο, 1.1}}}, τὰ ζτξ8 ΟΝ. Β]. νιπέσον 
μανίπρ πη! κοα᾽, [π΄ Τὐτ]. αἰϑὸ ἴῃ πῸ 80-οα]Π]θ ἃ ματέ, ἱπιροτῇ, 

δοῖ, ἰῃ -ααὐξα, θΟ]οπρίης ἰὸ {πὸ ἱπάϊο, 'π -ἐαναι (ἢ 908 μ. 455). 
866 8 1099.1. 








